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Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny -  maj 2014 

 

I LITERATURA 

 

1. W jaki sposób twórcy oświecenia realizowali hasło „Śmiechem naprawiać obyczaje”? 

Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 

2. Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do 

wybranych dzieł literatury Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego. 

3. Literatura jako źródło wiedzy o różnicach społecznych. Zaprezentuj temat, wykorzystując  

utwory z Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego.  

4.  Tolerancja w dziejach Polski i Polaków. Przedstaw ten problem, odwołując się do utworów 

z dwóch  epok. 

5. Jaki obraz młodego pokolenia kreuje literatura różnych epok? Porównaj dylematy i rozterki 

przeszłych pokoleń z problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi twoja generacja. 

6. Antyurbanizm w literaturze. Zaprezentuj przyczyny i przejawy zjawiska, analizując 

wybrane przykłady z literatury pozytywistycznej i współczesnej 

7.  W jaki sposób wydarzenia historyczne  mogą kształtować sposoby literackiego kreowania 

świata? Odpowiedz na pytanie, analizując przykłady wybranych utworów literackich  

z dwóch różnych epok. 

8. Siedem polskich grzechów głównych – porównaj różne sposoby ukazywania naszych wad 

narodowych, analizując wybrane utwory z oświecenia i pozytywizmu.  

9. Wizja miasta w twórczości B. Prusa, H. Balzaka i F. Dostojewskiego. Omów temat na 

podstawie wybranych powieści. 

10. Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich. Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołując 

się do wybranych utworów z dwóch epok literackich. 
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11. Bunt i pokora jako postawy człowieka wobec Boga. Omów problem, analizując wybrane 

teksty literackie z dwóch epok. 

12. Wierność ideałom młodości a kariera i nadzieja na sukces życiowy. Dokonaj analizy 

porównawczej wyborów moralnych bohaterów literatury okresu pozytywizmu  

i modernizmu. 

13. Motyw domu i rodziny w literaturze XX wieku –  ważny czy trywialny? Uzasadnij na 

podstawie celowo dobranych przykładów. 

14. Poezja współczesna jako wyraz niepokojów moralnych człowieka. Przedstaw zagadnienie, 

analizując celowo dobrane utwory.  

15. Scharakteryzuj społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle XX–wiecznej satyry  

i groteski. Dokonaj analizy wybranych utworów.  

16. Przedstaw postawy pisarzy wobec krzywdy społecznej, analizując utwory literackie  

z dwóch różnych epok.  

17. Wykaż na przykładzie literatury romantycznej i pozytywistycznej związek pomiędzy 

ideologią i tendencjami artystycznymi epoki. 

18. Pieniądz jako czynnik sprawczy działań człowieka. Omów problem, odwołując się do 

wybranych utworów literatury XIX wieku. 

19. Polacy a mniejszości narodowe. Zaprezentuj ich wzajemny stosunek w świetle utworów 

literackich z dwóch epok. 

20. Obserwacja świata i samego siebie tematem poetyckiej refleksji. Omów zagadnienie, 

analizując wybrane utwory współczesne. 

21. Motyw strachu w literaturze. Rozwiń temat, analizując przykłady literackie  

z różnych epok. 

22. Różne koncepcje patriotyzmu. Przedstaw, analizując wybrane przykłady literatury polskiej 

XX wieku. 

23. Samotność człowieka „w tłumie”. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie  

z XX i XXI w. 

24. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń postawy pokolenia młodych, 

analizując dzieła literatury dwóch wybranych epok. 

25. Groteska jako sposób opisywania rzeczywistości w XX w. Omów zagadnienie na  

wybranych tekstach literackich.  

26. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat 

na przykładzie wybranych utworów. 
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27. Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów temat na przykładzie 

tekstów literackich wybranych epok. 

28. Spisek i konspiracja jako tematy dzieł literatury polskiej. Omów zagadnienie na przykładzie 

wybranych utworów literatury XIX i XX wieku. 

29. Motyw rycerza i rycerskiej walki w tekstach różnych epok – serio i parodystycznie. Omów 

funkcje tego motywu w wybranych utworach literackich. 

30. Konflikt rozumu i serca. Wyjaśnij na czym polega, analizując  wybrane teksty literackie  

z dwóch epok. 

31. Kulinaria w literaturze. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach z różnych 

epok. 

32. Pejzaże słowem malowane i ich rola w tekstach literackich. Omów zagadnienie, analizując  

wybrane utwory z różnych epok. 

33. Vanitas vanitatum w tekstach literackich różnych epok. Porównaj realizację tego motywu  

w wybranych dziełach. 

34. Alegoria w dawnym piśmiennictwie polskim. Porównaj jej funkcje w literaturze wybranych 

epok od średniowiecza do końca XVIII wieku. 

35. Ars amandi w literaturze pięknej. Zanalizuj wybrane liryczne i dramatyczne realizacje 

motywu. 

36. Artystyczny kształt motywu walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. 

Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady. 

37. „Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów 

funkcje bohatera negatywnego. 

38. Czas, miejsce, rekwizyt jako kategorie znaczące w dramacie. Omów zagadnienie, 

analizując celowo wybrane przykłady. 

39. Człowiek mierzący się z dziką przyrodą. Porównaj różne realizacje tego motywu  

w analizowanych tekstach literatury polskiej i obcej. 

40. Doświadczenie nicości i absurdu życia w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia 

międzywojennego. Zanalizuj przyczyny i skutki postawy dekadenckiej w celowo 

dobranych utworach. 

41. Druga wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Zinterpretuj 

wybrane przykłady pod kątem wpływu wydarzeń wojennych na kształt artystyczny dzieł. 

42. Inspiracje filozoficzne w twórczości literackiej wybranej epoki. Zanalizuj zagadnienie na 

wybranych przykładach. 
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43. Noc i dzień, światłość i ciemność jako motywy literackie. Przedstaw ich różne ujęcia, 

analizując  wybrane przykłady z literatury polskiej. 

44. Poeci współcześni – mistrzowie moralnej perswazji. Zinterpretuj wybrane utwory, 

odczytując zawarte w nich przesłanie moralne. 

45. Portret artysty przeklętego w literaturze. Omów zagadnienie, analizując biografie  

i twórczość wybranego artysty (np. Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Edward Stachura, 

Rafał Wojaczek lub in.) 

46. „Szara strefa” oficjalnej rzeczywistości – zanalizuj zagadnienie, na przykładach  

z twórczości Marka Hłaski, Leopolda Tyrmanda i Marka Nowakowskiego. 

47. Smutek i melancholia jako motywy literackie. Przedstaw ich funkcjonowanie w wybranych 

utworach literatury polskiej i obcej. 

48. Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Porównaj, analizując dzieła literatury 

XIX wieku. 

49. Różne portrety zbiorowości w literaturze polskiej. Porównaj na podstawie analizy 

wybranych dzieł autorów, tworzących w pozytywizmie i modernizmie. 

50. Wizerunek artysty modernistycznego w literaturze europejskiej i w literaturze polskiej. 

Porównaj, analizując  wybrane utwory. 

51. Przedstaw realizację haseł pozytywistycznych w literaturze polskiej II poł. XIX w. Omów 

zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów różnych twórców. 

52. Epoki literackie i obowiązujące w nich systemy wartości. Przedstaw zagadnienie, 

porównując portrety bohaterów literackich na przestrzeni dwóch epok 

historycznoliterackich. 

53. Porównaj charaktery ludzkie zaprezentowane w literaturze polskiej XIX w. Przedstaw 

temat, analizując wybrane utwory. 

54. Porównaj portrety bohaterów pozytywnych prozy realistycznej XIX w. Przedstaw je,  

analizując  wybrane utwory. 

55. Porównaj znane ci refleksyjne i żartobliwe sposoby ukazywania człowieka przez twórców 

literatury. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów  

z literatury współczesnej. 

56. Literackie przykłady związku człowieka z przyrodą. Zaprezentuj temat na podstawie 

celowo dobranych utworów z  Młodej Polski i literatury współczesnej. 

57. Przeanalizuj rozdźwięk między urodą życia a dramatem egzystencji ludzkiej w poezji 

 i prozie dwudziestolecia międzywojennego. Omów i porównaj wybrane utwory. 
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58. Rozważ, w jaki sposób literatura ujmuje temat młodości człowieka. Omów zagadnienie, 

analizując wybrane utwory romantyczne i pozytywistyczne. 

59. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Porównaj różne sposoby portretowania na 

podstawie utworów z oświecenia i współczesności. 

60. Rozwój naukowo — techniczny w literaturze i jego funkcje. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane przykłady literackie z XIX wieku. 

61. Miasto- synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ na 

przykładzie utworów wybranych z pozytywizmu i literatury współczesnej. 

62. Dokumentaryzm jako sposób przedstawiania rzeczywistości. Rozwiń temat na przykładzie 

wybranych utworów literatury współczesnej. 

63. Ballada i jej cechy gatunkowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich  

z różnych epok. 

64. Dobro i zło w ujęciu różnych autorów literatury. Na wybranych przykładach  

z modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego omów funkcje tych motywów. 

65. Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej. Omów na 

wybranych przykładach. 

66. Dualizm wewnętrzny bohatera literackiego jako wyraz postawy światopoglądowej. Omów 

temat na przykładzie wybranych tekstów barokowych i współczesnych. 

67. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane przykłady literackie. 

68. Człowiek wobec swoich obowiązków. Zaprezentuj postawy bohaterów na podstawie 

utworów literatury pozytywistycznej i modernistycznej. 

69. „Jestem bo Jesteś na tym stoi wiara/Wiary przemądrzałej szuka się u diabła’’(ks. J. 

Twardowski) -piękno i prostota wiary. Omów temat na przykładzie wybranych utworów 

poetyckich. 

70. Wybitne jednostki wobec niewoli ojczyzny. Omów temat na podstawie wybranych 

przykładów z literatury romantycznej. 

71. Cierpienie: przekleństwo czy błogosławieństwo? Omów temat na podstawie wybranych 

utworów literackich współczesnych pisarzy. 

72. Wzorce postaw moralnych i obywatelskich w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie,  

analizując  wybrane przykłady z renesansu i oświecenia. 

73. Literatura faktu jako ważny dokument przeżyć współczesnego człowieka. Omów 

zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł. 
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74. Epos w literaturze fantastycznej. Przedstaw i omów cechy gatunkowe na przykładzie 

„Władcy pierścieni’’ i dzieł innych wybranych klasyków fantasy. 

75. Groza i tajemniczość oraz ich funkcja w dziełach literackich. Przedstaw temat, analizując 

utwory z wybranej epoki. 

76. Franciszkańska afirmacja życia w literaturze XIX i XX wieku. Porównaj wybrane 

przykłady z celowo dobranych utworów.  

77. Zaścianek i dwór jako przestrzeń kulturowa w literaturze polskiej. Omów na przykładzie 

wybranych dzieł z różnych epok. 

78. Antyk jako inspiracja twórców literatury. Przedstaw inspiracje kulturą starożytną  

w wybranych utworach różnych epok.  

79. Sposoby funkcjonowania motywu arkadyjskiego w literaturze. Zanalizuj jego różne ujęcia 

w utworach z czasów odrodzenia i romantyzmu.  

80. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Analizując celowo dobrane teksty 

z dwóch epok, omów jej charakterystyczne motywy i porównaj sposób ich funkcjonowania. 

81. Wpływ rodziny na kształtowanie się charakteru i postawy życiowej postaci literackiej. 

Zaprezentuj temat na podstawie analizy wybranych utworów z różnych epok.  

82. Patriotyzm Polaków w utworach literackich. Scharakteryzuj i porównaj patriotów 

ukazanych w utworach oświeceniowych i romantycznych.  

83. Różne sposoby wykorzystania inspiracji folklorem. Omów na wybranych przykładach  

z literatury XIX i XX w.  

84. Miłość i erotyzm w liryce XX wieku. Na wybranych przykładach omów sposób ich 

kreowania.  

85. Konflikty pokoleniowe w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach utworów z różnych epok literackich. 

86. Literackie portrety rodziny. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów z dwóch różnych 

epok literackich. 

87. Motyw kresowy w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i współczesnej. Omów jego 

funkcję na wybranych przykładach. 

88. Rola epizodu oraz bohatera „trzecioplanowego” w strukturze i treści dzieła literackiego. 

Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 

89. Sonet jako gatunek literacki. Przeanalizuj jego żywotność w różnych epokach literackich, 

zwracając uwagę na tematykę utworów i cykli sonetowych. 

90. Przedstaw sposób ukazywania klęsk narodowych,  analizując wybrane utwory literackie 

XIX wieku. 
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91. Człowiek w drodze. Omów różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literatury 

XIX i XX  wieku. 

92. Analizując dzieła wybranych twórców, przedstaw motyw podróży w literaturze  

romantyzmu i pozytywizmu. 

93. Scharakteryzuj ideał obywatela ukazany w literaturze staropolskiej i oceń jego aktualność, 

analizując  wybrane utwory. 

94. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury 

polskiej. 

95. Istota i złożoność romantycznej filozofii dziejów. Omów zagadnienie, analizując wybrane 

utwory dramatyczne. 

96. Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego 

motywu w literaturze. 

97. Przedstaw wizerunek uwodzicielki i omów jego funkcję w utworach literackich z różnych 

epok. 

98. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów funkcję  wykorzystania motywu snu  

w wybranych dziełach literackich. 

99.  Dziedzictwo sarmackie w literaturze epok późniejszych. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane utwory. 

100. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie, analizując 

wybrane utwory z różnych epok. 

101. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu  

i baroku. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie. 

102. Wpływ miłości na postawy i zachowania bohaterów literackich. Zaprezentuj temat, 

analizując wybrane utwory z dwóch epok. 

103. Zaprezentuj Polaków portret własny w wybranych utworach literackich różnych 

epok. 

104. Rola poety i poezji w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Omów temat na 

wybranych przykładach. 

105. Kabaret literacki w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Omów jego rolę, 

 analizując  wybrane utwory literackie obu epok. 

106. Przyjaźń jako wartość. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie z dwóch epok. 

107. Na podstawie analizy przykładów z literatury barokowej i oświeceniowej zaprezentuj 

pesymistyczną i optymistyczną wizję świata i człowieka. 
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108. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Omów jej źródła i konsekwencje, 

analizując wybrane utwory literackie z różnych epok. 

109. Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich 

przedstawiania na podstawie wybranych tekstów. 

110. Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje  

w wybranych utworach z różnych epok. 

111. Rola autorytetu w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane przykłady. 

112. Rosja w oczach Polaków. Zaprezentuj różnorodne portrety Rosjan i obrazy Rosji, 

analizując  wybrane utwory literackie. 

113. Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie osobowości i światopoglądu człowieka. Omów 

problem, analizując  wybrane utwory z literatury polskiej.  

114. Motyw szkoły w literaturze. Omów jego funkcję, analizując wybrane teksty  

z literatury polskiej. 

115. Rola motta w utworze literackim. Omów zagadnienie, interpretując wybrane przykłady  

z poezji i prozy. 

116. Portrety cudzoziemców utrwalone w utworach Adama Mickiewicza,  Bolesława Prusa  

i Henryka Sienkiewicza. Porównaj kreacje stworzone przez autorów. 

117. Literatura w obronie wartości ogólnoludzkich. Rozwiń temat, analizując wybrane teksty  

z literatury polskiej. 

118. Motyw tęsknoty za Ojczyzną w polskiej literaturze porozbiorowej i emigracyjnej. Na 

wybranych przykładach przedstaw jego funkcje. 

119. Historia jako temat w polskiej epice XIX i XX stulecia. Przeanalizuj sposoby 

wykorzystania historii w wybranych utworach. 

120. Różne sposoby wykorzystania motywu powstań narodowych w literaturze pozytywizmu  

i Młodej Polski. Przedstaw temat na wybranych przykładach. 

121. Dziewiętnastowieczny patriotyzm w postawach wybranych bohaterów literackich. 

Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej. 

122. Wierność ideałom młodości a kariera i nadzieja na sukces życiowy. Zanalizuj i porównaj 

wybory moralne bohaterów literatury okresu pozytywizmu, modernizmu i dwudziestolecia 

międzywojennego. 

123. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, analizując biografie  

i twórczość wybranych autorów literatury współczesnej. 
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124. Portret człowieka sukcesu. Zanalizuj wybrane teksty z różnych epok, ukazując 

podobieństwa i różnice w jego przedstawieniu. 

125. Profetyzm w literaturze. Zanalizuj rolę proroctwa i wizji na przykładach tekstów  

z różnych epok.  

126. Przedmioty jako obiekty fascynacji twórców poezji. Omów temat, analizując utwory 

dwudziestolecia międzywojennego i poezji współczesnej.  

127. Poszukiwanie świętości czy świat bez Boga - doświadczenia religijne bohaterów  

w literaturze od Młodej Polski do współczesności. Przeanalizuj wybrane utwory.  

128. Posłaniec, opiekun, zwiastun dobrej nowiny… Zaprezentuj różne ujęcia anioła i jego 

funkcje w literaturze polskiej (na przykładzie wybranych utworów). 

129. Omów sposoby ujęcia scen batalistycznych zawartych w literaturze polskiej  

i zaprezentuj ich funkcje w wybranych utworach. 

130. Portret polskiego inteligenta. Omów sposoby jego kreowania w literaturze XX wieku (na 

przykładach wybranych dzieł). 

131. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie 

analizy losów bohaterów literackich z dwóch epok. 

132. Idealizm i materializm to dwie skrajne postawy wobec życia. Zaprezentuj je, analizując 

celowo dobrane przykłady z literatury polskiej.  

133. Bohater wobec czasu: pamięć i zapomnienie. Przedstaw i zinterpretuj różne ujęcia tego 

problemu na podstawie wybranych tekstów poetyckich. 

134. Porównaj sposoby budowania nastroju grozy w literaturze XIX i XX wieku oraz 

zaprezentuj funkcje tego zabiegu w wybranych utworach. 

135. Rola mitu dzieciństwa i wspomnień z dzieciństwa. Zinterpretuj zagadnienie, analizując  

wybrane teksty literackie. 

136. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów 

literackich, wykorzystując utwory z dwóch epok. 

137. I. Krasicki, W. Gombrowicz, S. Mrożek karykaturzystami swoich epok. Omów 

zagadnienie, analizując wybrane przykłady utworów. 

138. Poezja funeralna, jej rodowód i kontynuacje w literaturze polskiej. Omów na wybranych 

przykładach utworów z różnych epok. 

139. Mitologiczne tradycje w twórczości Jana Kochanowskiego, Leopolda Staffa, Zbigniewa 

Herberta. Omów na wybranych przykładach utworów. 

140. Motyw wróżbity i proroka, jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 

przykładach utworów. 
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141. Magia i alchemia oraz ich wpływ na działania bohaterów literackich. Przedstaw temat na 

wybranych przykładach z literatury różnych epok. 

142. „Niech żyje bal” - porównaj obrazy balów i ich znaczenie w literaturze romantyzmu, 

dwudziestolecia międzywojennego i współczesności. Zanalizuj wybrane utwory  

z tych epok. 

143. Świat magii w literaturze. Omów funkcję magii na podstawie wybranych tekstów 

literackich różnych epok. 

144. Od Krasickiego do Młynarskiego - polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. 

Wskaż charakterystyczne motywy tej twórczości oraz omów ich funkcje w wybranych 

utworach. 

145. Dekalog bohaterów Żeromskiego. Omów zagadnienie, analizując postępowanie wybranych 

postaci z różnych utworów autora. 

146. Obraz świata i portret człowieka w literaturze socrealizmu. Przedstaw temat, 

analizując wybrane utwory literackie. 

147. Tatry i Podhale w literaturze młodopolskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych tekstach 

epoki. 

148. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu. Omów temat na przykładzie wybranych 

utworów epickich lub dramatycznych różnych epok. 

149. Motyw żeglugi w literaturze. Przedstaw jego znaczenie oraz sposoby ujęcia w wybranych 

utworach różnych epok. 

150. Literackie rozważania o społecznych nobilitacjach i mezaliansach. Omów zagadnienie, 

analizując celowo dobrane teksty z różnych epok. 

151. Człowiek wobec zła. Scharakteryzuj różne postawy, analizując wybrane utwory literatury 

XX w. 

152. Buntownik i jego różne wcielenia. Przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury 

romantycznej i współczesnej. 

153. Naturalistyczne i symboliczne obrazy w utworach Stefana Żeromskiego i Władysława 

Stanisława Reymonta. Omów ich funkcje na wybranych przykładach. 

154. Wolność jako temat i motyw literacki. Omów jego funkcje w wybranych utworach XX 

wieku. 

155. Portrety Żydów polskich w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw różnorodność kreacji 

postaci w wybranych utworach. 

156. Blaski i cienie kariery, awansu społecznego, sukcesu życiowego. Oceń drogi życiowe 

wybranych bohaterów literatury polskiej XIX wieku. 



 11 

157. Różne ujęcia motywu zdrady. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach literackich  

z romantyzmu i współczesności. 

158. Żart, śmiech, satyra jako wyraz dezaprobaty wobec rzeczywistości w literaturze dwu epok. 

Omów na przykładach wybranych utworów. 

159. Wpływ cywilizacji technicznej na człowieka. Omów temat, analizując  wybrane utwory  

z różnych epok. 

160. Staropolska wizja Boga, życia i śmierci. Przedstaw ewolucję tych pojęć, analizując celowo 

dobrane utwory literackie. 

161. Franciszkańska wizja świata. Wskaż jej źródła i omów kontynuacje w wybranych utworach 

literackich z różnych epok.  

162. Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Omów różne sposoby funkcjonowania 

ich wizerunków w wybranych utworach z różnych epok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 

 

1. Wizerunek sportowca w literaturze i innych tekstach kultury. Zanalizuj i porównaj 

wybrane przykłady z różnych epok. 

2. Estetyka brzydoty w sztuce. Zanalizuj jej funkcje na podstawie wybranych dzieł literatury  

i innych dziedzin sztuki współczesnych autorów.  

3. Różne ujęcia pejzażu w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów temat, analizując 

celowo dobrane dzieła.  

4. Literackie i malarskie sposoby kreowania scen bitewnych. Porównaj, analizując wybrane 

przykłady.  

5. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych 

przykładach dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.  
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6. Analizując wybrane dzieła, scharakteryzuj świat prowincji i przedmieść ukazany  

w literaturze  i malarstwie.  

7. Ogród jako motyw w literaturze i malarstwie. Omów różne jego funkcje, analizując 

wybrane przykłady.  

8. Orientalizm w sztuce. Omów zjawisko i sposób jego funkcjonowania na podstawie 

wybranych dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.  

9. Adaptacje filmowe jako przykład inspiracji utworami literackimi. Omów różne sposoby 

wykorzystania przez filmowców tego samego źródła literackiego.  

10. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w sztuce XIX wieku. 

Zanalizuj przykłady dzieł literatury i innych dziedzin sztuki. 

11. Tatry w twórczości pisarzy i malarzy różnych epok. Omów temat, analizując celowo 

dobrany materiał.  

12. Przedstaw na wybranych przykładach różne wersje motywu Madonny w literaturze  

i malarstwie.  

13. Literackie i plastyczne obrazy morza. Omów temat, analizując wybrane przykłady dzieł.  

14. Strój jako element znaczący w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane przykłady dzieł literatury i innych dziedzin sztuki..  

15. Omów wpływ II wojny światowej na literaturę i sztukę. Zanalizuj przykłady dzieł 

literatury i innych dziedzin sztuki polskiej. 

16. Inspiracje ludowe w polskim malarstwie i literaturze XIX wieku. Ukaż różne ujęcia 

problematyki w wybranych dziełach.  

17. Literatura i malarstwo jako sztuki portretowania ludzi. Omów różne ujęcia problematyki 

w wybranych dziełach.  

18. Obraz sejmików w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na podstawie 

wybranych dzieł.  

19. Wizerunki władców w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj wybrane kreacje 

na podstawie celowo dobranych dzieł.  

20. Obrazy przyrody w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów ich funkcje na 

wybranych przykładach.  

21. Pejzaże polskie w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj ich funkcje na 

wybranych przykładach.  

22. Rola obrazu obyczajów szlacheckich w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw 

temat  na wybranych przykładach dzieł.  
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23. Impresjonizm jako kierunek w malarstwie i konwencja literacka. Zaprezentuj cechy tego 

kierunku na przykładach wybranych utworów literackich i dzieł malarstwa europejskiego. 

24. Motyw tatrzański w literaturze i malarstwie różnych epok. Przedstaw na wybranych 

przykładach.  

25. Wieś i chłopi w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposób ich kreowania  

w wybranych tekstach literackich i malarstwie. 

26. Różne konwencje ukazywania postaci kobiecych w literaturze i malarstwie. Przedstaw na 

podstawie dzieł różnych epok. 

27. Obraz, rzeźba, obiekt architektoniczny jako inspiracja dla literatury. Omów temat, 

analizując celowo dobrane teksty kultury.  

28. Filmowa i literacka wizja PRL-u. Przeanalizuj problem na przykładach wybranych 

tekstów kultury lat siedemdziesiątych. 

29. Przedstaw wizerunek szaleńca, więźnia i outsidera w literaturze i innych dziedzinach 

sztuki, analizując wybrane teksty kultury. 

30. Tatry w literaturze i malarstwie epoki Młodej Polski. Omów sposoby i techniki ich 

przedstawiania w wybranych dziełach kultury. 

31. Motyw szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj i porównaj różnorodne 

ujęcia tego motywu na wybranych przykładów. 

32. Kultura ludowa – jej rola i przyczyny występowania w literaturze i malarstwie różnych 

epok. Omów temat, ukazując fascynację tą kulturą.  

33. Różne wizerunki aniołów w literaturze i malarstwie. Zanalizuj i porównaj je, 

przedstawiając różnorodne sposoby kreacji. Odwołaj się do wybranych przykładów. 

34. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Porównaj wybrane teksty literackie i inne teksty 

kultury. 

35. Omów podobieństwa i różnice pomiędzy herosami filmowymi naszych czasów a ich 

mitologicznymi pierwowzorami. Zanalizuj przykłady. 

36. Przedstaw motyw tańca w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła  

z różnych epok. 

37. Symbol i alegoria jako środki wyrazu w literaturze i innych dziedzinach sztuki 

średniowiecza oraz modernizmu. Zinterpretuj ich znaczenie na podstawie wybranych 

dzieł.  

38. Ksiądz jako bohater tekstów kultury. Zaprezentuj wizerunki księży i omów ich funkcje  

w wybranych dziełach literatury i innych dziedzin sztuki. 
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39. Artystyczne interpretacje motywu vanitas w różnych dziedzinach twórczości. Zaprezentuj 

zagadnienie, analizując wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki z różnych epok. 

40.  „Polska papugą narodów”. Zaprezentuj wpływ cudzoziemszczyzny na codzienną kulturę 

naszego kraju w różnych wiekach na wybranych tekstach kultury (dziełach literatury  

i innych dziedzin sztuki). 

41. Wizja końca świata i jego zagłady w literaturze i filmie. Omów sposób obrazowania,  

analizując celowo wybrane przykłady.  

42. Funkcjonowanie motywu zbrodni i kary w wybranych tekstach kultury. Omów 

zagadnienie, analizując różne  środki przekazu w dziełach literatury i innych dziedzin 

sztuki.  

43. Motyw samotności w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach. 

44. Wędrówką życie jest człowieka – omów motyw, analizując celowo dobrane współczesne 

teksty kultury (dzieła literatury i innych dziedzin sztuki). 

45. Wzory mężczyzny i męskości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj kreacje 

bohaterów prezentowanych  w  dziełach z XX wieku. 

46. Morski żywioł w ujęciu poetów i malarzy doby romantyzmu. Zanalizuj i porównaj 

wybrane przykłady.  

47. Od Adama do Batmana. Przedstaw różne kreacje mężczyzny w literaturze  

i współczesnych tekstach kultury, analizując celowo dobrany materiał. 

48.  Rzeczpospolita kawalerów z fantazją, czyli XVII-wieczni Sarmaci w oczach 

spadkobierców. Omów sposoby funkcjonowania tradycji sarmackiej w literaturze  

i malarstwie następnych epok (analiza wybranych dzieł). 

49. Analizując wybrane teksty kultury(dzieła literatury i innych dziedzin sztuki) z XIX lub 

XX wieku, przedstaw sposób funkcjonowania motywu zesłania. 

50.  Legenda napoleońska wśród Polaków. Rozwiń zagadnienie, analizując wybrane utwory 

literackie i malarskie. 

51.  Rozwój techniki – wyraz potęgi człowieka czy zagrożenie dla cywilizacji? Omów 

zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe. 

52.  Światy alternatywne w literaturze i filmie science fiction. Omów sposoby ich kreowania, 

analizując wybrane dzieła literackie i filmowe. 

53. Heros literacki a heros filmowy. Skonfrontuj przykłady, analizując wybrane  dzieła. 

54.  Motyw upływu czasu w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych 

przykładach z różnych epok. 
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55. Święty (Jerzy, Sebastian, Franciszek…) w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane 

przykłady, zinterpretuj symbolikę związaną z tą postacią. 

56. Getto warszawskie w literaturze i filmie. Porównaj obrazy w wybranych dziełach. 

57. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, 

rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). 

58.  Konszachty z siłami nieczystymi. Przedstaw różne sposoby realizacji tego tematu  

w literaturze, malarstwie i filmie (na przykładach wybranych dzieł). 

59. Antybohater jako zjawisko obecne w kulturze współczesnej. Omów sposoby kreacji tej 

postaci i jej funkcje, analizując celowo wybrany materiał  z literatury i filmu. 

60.  Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj celowo 

wybrany materiał, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki groteski. 

61. Konfrontacja bohatera literackiego z jego malarskim wizerunkiem. Przedstaw zagadnienie 

na wybranych przykładach. 

62. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki motywu lotu. 

Zanalizuj i porównaj wybrane przykłady. 

63.  Błazen jako głupiec i jako mędrzec. Zanalizuj różne wizerunki tej postaci w literaturze  

i innych tekstach kultury. 

64.  Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie na 

podstawie wybranych tekstów kultury. 

65.  Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Przedstaw charakterystyczne cechy na 

wybranych przykładach. 

66. Etyka i polityka. Zaprezentuj funkcjonowanie związków między nimi w wybranych 

dziełach literackich i filmowych. 

67. Funkcja magii i czarów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach.  

68. Hagiografia pędzlem i piórem malowana. Ideał świętego w literaturze i malarstwie 

różnych epok. Omów temat, uwzględniając w analizowanych dziełach specyfikę form 

artystycznego wyrazu.  

69. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując 

celowo dobrane utwory.  

70. Symbolika chrześcijańska w literaturze i malarstwie. Omów jej funkcje i znaczenie na 

podstawie dzieł z dwóch różnych epok.  

71. Sztuka wobec niewyrażalnego. Omów na wybranych przykładach funkcjonowanie 

symbolu jako środka wyrazu w poezji i malarstwie.  
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72. Artystyczna wizja codzienności okupacyjnej w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 

Przedstaw na wybranych przykładach. 

73.  Wykorzystanie koloru jako środka wyrazu artystycznego w dziełach literackich i 

plastycznych. Omów na wybranych przykładach.  

74. Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, 

analizując  znane Ci utwory  literackie  i dzieła malarzy.  

75. Obraz smoka i jego pogromcy w literaturze, filmie i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj 

znaczenie tego motywu oraz przemiany pełnionej przez niego funkcji w wybranych 

dziełach różnych epok kultury.  

76. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Omów 

temat, analizując wybrane dzieła. 

77. Kierunek socrealizmu i jego wpływ na polską kulturę. Omów temat, analizując przykłady  

z literatury i innych dziedzin sztuki. 

78. Monstra, hybrydy, trolle, elfy... to efekt twórczej wyobraźni człowieka. Omów ich 

funkcję, interpretując wybrane dzieła literackie oraz malarskie lub filmowe. 

79.  Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat, analizując wybrane przykłady dzieł 

kultury polskiej i światowej. 

80. Moda to sztuka, sztuka to moda. Omów funkcję stroju w kreacji postaci, analizując 

wybrane przykłady z literatury oraz innych tekstów kultury. 

 

 

 

 III JĘZYK 

 

1. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi 

się posłużyłeś.  

2. Funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Omów temat na wybranych 

przykładach.  

3. Przedstaw perswazyjne funkcje języka na wybranych przykładach tekstów propagandowych.  

4. Przedstaw perswazyjne funkcje języka na wybranych przykładach reklam.  

5. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Przedstaw na wybranych 

przykładach.  

6. Omów funkcję stylistyczną związków frazeologicznych. Analiza zgromadzonego materiału 

językowego.  
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7. Tak mówią nasi rówieśnicy. Na przykładzie analizy języka młodzieży ustal charakterystyczne 

dla niego cechy.  

8. Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w Twojej miejscowości. 

Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich 

odzwierciedlenie.  

9. Język nowomowy w literaturze XX wieku. Omów jego charakterystyczne cechy, analizując  

wybrane  przykłady.  

10. Zanalizuj i porównaj język wybranych przemówień politycznych ostatniego 50-lecia.  

11. Nazwy współczesnych zespołów muzycznych. Omów je pod względem etymologicznym, 

semantycznym i słowotwórczym. Zanalizuj wybrane przykłady.  

12. Wpływ zapożyczeń językowych na współczesną polszczyznę. Omów zagadnienie na 

wybranych przykładach z prasy współczesnej.  

13. Omów język wybranych bohaterów literackich ze szczególnym uwzględnieniem cech 

określających ich przynależność środowiskową. 

14. Zanalizuj język  reklam radiowych. Wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. 

15. Funkcje stylizacji modlitewnych i biblijnych w literaturze różnych epok. Omów na 

wybranych przykładach. 

16. Zdrobnienia i zgrubienia w języku. Omów ich rolę i przydatność stylistyczną, analizując 

zgromadzony przez siebie materiał literacki lub prasowy. 

17. Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez  Internet. Oceń 

poprawność wykorzystania środków językowych na wybranych przykładach. 

18. Różne oblicza  metafory. Omów funkcję tego środka  artystycznego  we współczesnych  

utworach  poetyckich. 

19. Język jako narzędzie wywierania wpływu na ludzi. Omów na wybranych przykładach 

perswazyjne środki językowe. 

20. Język polityków odzwierciedleniem kultury narodu. Omów, analizując wybrane przykłady 

wypowiedzi polityków i oceń ich zgodność z systemem języka. 

21. Listy kochanków. Przedstaw język miłości w przykładach tekstów z wybranych epok 

literackich. 

22. Tabu w języku. Omów na wybranych przykładach, zwracając uwagę na przyczyny tego 

zjawiska.  

23. Błąd językowy jako źródło komizmu. Zanalizuj temat, wykorzystując polskie teksty 

kabaretowe. 
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24. Elementy turpizmu w stylistyce literatury współczesnej. Omów zagadnienie, analizując 

wybrane teksty literackie. 

25. Emocje w języku bohatera literackiego. Przedstaw językowe środki ekspresji w dziełach 

literackich wybranej epoki. 

26. Funkcje środków językowych w reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej. Zaprezentuj na 

podstawie analizy wybranych przykładów. 

27. Gwara ludowa i stylizacja gwarowa w tekstach piosenek współczesnych zespołów i solistów. 

Zanalizuj na wybranych przykładach. 

28. Imię, nazwisko, przydomek, pseudonim. Omów różne typy i funkcje osobowych nazw 

własnych w literaturze i publicystyce. 

29. Język listów jako dokument indywidualnego stylu nadawcy. Omów zagadnienie na podstawie 

analizy epistolografii wybranego autora. 

30. Język wiadomości tekstowych SMS telefonii komórkowej. Zanalizuj wybrane przykłady  

i omów ich zgodność z systemem języka. 

31. Język bloga. Posługując się wybranymi przykładami omów charakterystyczne cechy języka 

dzienników internetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


